
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Společnost České dráhy, a.s., největší provozovatel železniční dopravy v České republice, vyhlašuje 
dne 18. února 2022 výběrové řízení na pozici 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA a GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI. 

Požadavky na pozici: 

 vysokoškolské či vyšší vzdělání nejlépe právního, technického nebo ekonomického směru, 
 důvěryhodnost a bezúhonnost, 
 připravenost k podání žádosti o bezpečnostní prověrku nejméně ve stupni důvěrné, 
 manažerské zkušenosti na úrovni vrcholového managementu (alespoň 5 let praxe) 

ve společnosti s minimálně 250 zaměstnanci, 
 znalost ekonomického a finančního řízení podniku (mimo jiného jednání s věřiteli a držiteli 

dluhopisů), 
 znalost zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů, 
 znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, 
 komunikační a vyjednávací schopnosti, 
 odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti, 
 výborná znalost anglického jazyka slovem a písmem, 
 znalost dopravní legislativy výhodou, 
 zkušenost s mezinárodním ratingem výhodou. 

Povinné náležitosti přihlášky: 

 strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, 
 průvodní motivační dopis s uvedením možného data nástupu, 
 koncepce strategického směřování společnosti České dráhy, a.s., v maximálním rozsahu 

6 normostran. 

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení: 

Přihlášku spolu s přílohami zašlete prosím prostřednictvím e-mailové pošty 
na adresu ivana.zelenkova@cd.cz nebo poštou na adresu České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 
1222/12, 115 00 Praha 1. 

V předmětu e-mailu / na přelepenou obálku prosím uveďte: 

NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na pozici předsedy představenstva společnosti České dráhy, a.s.; 
do rukou Ivany Zelenkové 

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 7. března 2022 ve 14 hodin. 

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti České dráhy, a.s., souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro toto výběrové řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
Zájemcem zaslané materiály včetně strukturovaného životopisu budou ze strany Českách drah, 
a.s., považovány za obchodní tajemství a nebudou poskytovány třetím stranám. Účast zájemce 
na výběrovém řízení je po celou dobu výběrové řízení, i po jeho skončení považována společností 
České dráhy, a.s., za důvěrnou věc a nebudou o ní poskytovány žádné informace. 

 


